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                                            Roma, 22 de setembro de 2022 
 

 
"O SINO DA SINODALIDADE SOA FORTE  

E NOS CONVOCA A UM NOVO TEMPO  

DE AGIR AUTREMENT” 

 
 
 

Prezada família carismática, 

 

"Escuta Israel!"
1
  

Um sino toca bem alto. Escute! Tu podes ouvi-lo?  

O sino da Casa do Refúgio, tão significativo para nós, tem hoje um som especial, o da 

sinodalidade, que nos CONVOCA ao nosso próximo Capítulo Geral. Ele nos chama a sermos 

protagonistas deste tempo de graça para a Congregação. Ele nos envolve numa dança sinodal, 

ritmada pela escuta e por conversas geradoras de vida. Como equipe de animação geral, 

encantadas por seu ar alegre, viemos até vocês para que, juntos, nos coloquemos todos a 

caminho, irmãs e leigos, para nosso 44º Capítulo Geral.  

Boa notícia! a de viver um capítulo em uma perspectiva sinodal. Ninguém pode autorizar-se a 

ficar à margem do caminho. Um tal horizonte se abre e nos lança em uma aventura interior, a 

das mulheres e dos homens conduzidos pelo Espírito. Ele faz memória da tradição bíblica de 

tantas pessoas que, sob uma ordem do Senhor, se levantaram, deixaram tudo, para se colocar a 

caminho em direção ao desconhecido.   

Boa notícia! O Senhor já está atento para nos levar onde nossos pés ainda não ousam pisar. 

Estamos prontos? Temos no coração o gosto pela aventura? Será que o gosto pelo novo sobre o 

medo do desconhecido? Teremos fogo suficiente em nossos corações para deixarmos os 

esquemas de pensamento que nos fazem sentir seguros? 

Ousar enveredar por este caminho é comprometer-se hoje a ser uma verdadeira congregação 

em saída, pois a sinodalidade toca nossa identidade-missão e exige de nós uma profunda 

renovação interior para seguir por caminhos ainda não explorados. Considerar-nos como 

Congregação na perspectiva sinodal é o eixo em torno do qual devemos repensar nossa vocação, 

nossa organização, nossas propostas de formação e nossas diaconias, metodologias e pastorais. 

 O Papa Francisco nos chama a "despertar a consciência sinodal" e a viver uma profunda 

conversão. A sinodalidade como forma de vida é um forte sinal profético nestes tempos em que 
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tantas propostas e projetos dividem, isolam e excluem. A principal inspiração é a que nos leva a 

nos reconhecer e a nos situarmos na comunidade eclesial sinodal como discípulos iguais. 

Neste caminho, a escuta será de grande importância.... 

Escuta da Palavra de Deus como expressão de nossa fé no coração da oração diária, a exemplo 

do Povo de Israel.   

Escuta da voz do Espírito que fala em mim, no outro e na realidade.  

Escuta da palavra criativa que nos lança em novos campos, uma palavra de Aliança que nos 

constitui família carismática  

Escuta que conduz a conversas transformadoras e geradoras de vida... 

Desde que começamos este ano capitular em maio passado, já percorremos parte do caminho, 

o que teve um grande impacto no encontro do sábado, dia 17, onde a plataforma zoom nos deu 

a possibilidade de nos encontrarmos, de recebermos o ensinamento com um conteúdo profundo 

e rico do Padre García Paredes e de avaliarmos nossos "Horizontes Inspiradores" e projetarmos 

juntos o futuro. Somos gratas pela boa participação de todos nesta primeira "mesa capitular 

comum". 

Hoje, um novo trecho de estrada se abre diante de nós, novos convites para esta mesa comum 

através de capítulos provinciais, assembleias, reuniões, conversas de qualidade que continuarão 

a nos ajudar a descobrir onde e como o Espírito quer nos conduzir. 

Num contexto difícil, como o que vive toda a humanidade, ter a possibilidade de parar "para 

contar o que vivemos, para descobrir as sementes da vida e o joio que iluminaram ou 

obscureceram nosso caminho, para sonhar com o que gostaríamos ou deveríamos viver e para 

conceber como vamos vivê-lo e com o que queremos nos comprometer"
2
 é, na verdade, uma 

graça que nos oferece a possibilidade de percorrer um caminho novo, no qual "a força se 

manifesta na fraqueza e a vida na morte"
3
. 

 

Nesta convicção, como Família Carismática a caminho, permaneçamos unidos em oração, à 

escuta da realidade e do Espírito que inspira e comunica a Vontade de Deus para que nossa 

Congregação continue avançando em direção a uma criatividade fiel ao Carisma, a serviço do 

Reino 

 

Com nosso abraço fraterno, suas irmãs da equipe de Animação Geral. 

 

 

 

 

______________________________ 

2 Pe. Cristo Rey García Paredes (conferência 17 de setembro) 

3 Cf Hb 2,20 
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ORIENTAÇÕES PARA O 44º CAPÍTULO GERAL 

 

 

 

 

Revisitamos nossas Constituições e Diretório: 

 

 

 

Critérios de participação 

44º CAPÍTULO 
GERAL

LOCAL

CASTRES

DATA

17 /04 a  07/05

O Capítulo Geral

•é “a expressão de unidade na Congregação... um tempo para buscar 

uma fidelidade cada vez mais dinâmica e criativa ao Carisma e ao 

Espírito legados por Emilie de Villeneuve. Ele tem também, por missão, 

eleger a Superiora Geral e os membros de seu Conselho segundo as 

normas do diretório geral e tratar os negócios importantes da 

Congregação".

Capítulo Provincial, 

•Antes do Capítulo Geral, devemos fazer os capítulos 

provinciais; para isso, convidamos todas as províncias a 

lerem estes artigos que nos ajudarão a recordar a forma 

de proceder.

Composição da próxima Equipe de Animação Geral: 

•Convidamos cada irmã a ler estes artigos  antes de indicar os 

nomes para compor a  próxima Equipe Geral. Após as 

indicações estes nomes serão enviados à Equipe Geral. 
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Mais adiante lhes enviaremos as orientações do trabalho a ser realizado e informações práticas 

sobre o tempo de participação dos leigos, viagens, liturgias...  

 

Oração para preparar-nos ao capítulo 

Estamos diante de ti, ó Trindade Santa, 

fonte da comunhão e da missão,  

a Ti confiamos nosso 44º Capítulo Geral. 

Ó Pai de amor, concede-nos sabedoria  

para compreendermos a Tua vontade 

em meio a tantos desafios do mundo atual; 

Jesus Salvador, que vos aproximastes dos discípulos  

e com eles caminhastes, permanece conosco,  

 alimenta-nos com a Tua Palavra e com o Pão da vida; 

Espírito Santo, alma da Igreja, 

derrama sobre nós a tua luz, assiste-nos, desce aos nossos corações, concede-

nos ouvidos de discípulos à escuta do teu sopro divino,  

para que caminhemos juntos, em sinodalidade,  

como testemunhas alegres do Reino. 

Maria, mãe Imaculada, modelo de escuta atenta e ativa,  

Santa Emilie, centrada em Deus Só e a serviço dos pobres,  

rogai por nós. 

Amém. 

MEMBROS DE DIREITO C 98

Equipe Geral

Ecônoma Geral

Provinciais

Delegada de Filipinas

1 Irmã de Massac

DELEGADAS C 98

1 irmã das províncias 
com menos de 30 
membros

2 irmãs das províncias 
com mais de 30 
membros

LEIGOS DG 68

1 por província (Na 

medida do possível), que 
tenha compromisso 
com a espiritualidade 
e carisma,  que possa 
contribuir na reflexão 
e fazer parte da 
equipe que repassará 
na província.


